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Hospodaření obce v roce 2012 a výhled na rok 2013
Hospodaření obce v uplynulém roce skončilo s přebytkem dva milióny korun. Rozpočet obce vykazoval příjmy ve
výši 5 miliónů korun, výdaje ve výši 3 milióny korun. O přebytek se zasloužila splátka části kupní ceny za
prodaný plynovod, který obec v roce 2006 po jeho dokončení prodala společnosti RWE. Obec využila část této
splátky na splacení úvěru, který měla u ČSOB. V současné době má obec téměř všechny závazky splaceny.
K úplnému splacení úvěru dojde v prosinci tohoto roku. Kromě běžných výdajů na chod obce měla obec výdaje
spojené se stavbou vodovodních přípojek v Sedlci a nákupu pozemku za účelem rozšíření komunikace v nové
zástavbě. K 31. prosinci 2012 byla na běžném účtu obce částka 1 372 665 Kč. V letošním roce čeká obec platba za
zhotovení územního plánu ve výši cca 700 tisíc korun. Letošní rozpočet je předpokládán ve výši 2,7 miliónu
korun a byl schválen zastupitelstvem obce jako vyrovnaný.
(PV)

Obec zřídila placené parkovací zóny v historickém centru
Od dubna 2013 bylo ve Svatém Janě zřízeno placené parkování. Hlavním důvodem je posílení
příjmové části rozpočtu obce. Pro obec se jedná spolu s výtěžkem ze vstupného v obecním muzeu
o jediný konkrétní příjem z turismu, který umožní aspoň částečně nahradit výdaje, které díky atraktivitě místa a
vysoké návštěvnosti obce vznikají. V letošním roce obec zřídila sociální zařízení pro návštěvníky obce v objektu
obecní hasičárny. Zdá se, že placené parkování formou parkovacích automatů byl krok správný. Pořizovací cena
automatů, které jsou ve vlastnictví obce, je 170 tisíc korun. Výše parkovného je stanovena na 10 Kč/hodinu. Po
zaplacení třiceti korun je umožněno parkování na 24 hodin. Za první dva měsíce bylo vybráno 40 tisíc korun. Ty,
kteří se domnívají, že výběry z automatů končí v kapsách výběrčích, bych chtěl ujistit, že výběry peněz
z automatů jsou podrobně protokolovány a číslovány samotným zařízením a tyto protokoly jsou podkladem pro
kontrolu finančních institucí a auditorů. Obyvatelům obce, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti placených zón,
zaměstnancům a studentům Vyšší odborné školy pedagogické byly vydány parkovací karty, které je opravňují
k bezplatnému parkování u kláštera.
(PV)

Územní plán
Vzhledem ke změně legislativy v oblasti územního plánování nedošlo k dokončení a schválení územního plánu na
konci loňského roku, tak, jak jsme předpokládali. Podle zadání obce byl územní plán zhotoven tak, aby vyhovoval
všem zákonům, normám a nadřízené územně plánovací dokumentaci. Připomínky k územnímu plánu byly
zohledněny v těch případech, kde to bylo možné, některým připomínkám vyhověno být nemohlo. V blízké době
se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva, jehož jediným bodem bude schválení územního plánu. Vlastníci
nemovitostí, kteří jsou dotčeni územním plánem, budou moci podat opodstatněné námitky, o kterých bude
zastupitelstvo obce rozhodovat na svém dalším zasedání.
(PV)

V rámci každoroční údržby bude v létě 2013 opravena příjezdová komunikace do osady. Letošní zima a deštivé
jaro zde způsobily velké množství výmolů a děr. Celkově byla v osadě vyspravena ulice Na Spojce, kde došlo po
celé délce k podzemní pokládce vysokonapěťového elektrického vedení. Rozvod elektřiny v osadě tak bude
stabilnější a bude odpovídat současným spotřebním nárokům majitelů nemovitostí. K definitivnímu zprovoznění
nově umístěného vedení s novou trafostanicí došlo 19. června. V důsledku přívalových dešťů došlo také
k poškození povrchu ulic. Nejkritičtější místa budou opravena a preventivně opatřena příčnými dešťovými svody.
Na letošní rok se předpokládá také zmapování stavu veřejného osvětlení, případně dojde i na jeho renovaci. (SJS)

Jarní společenské akce
Prvním letošním koncertem ve svatojánském kostele bylo vystoupení Loděnického sboru Comodo na
koncertě nazvaném „Na sv. Medarda“. Koncert byl velmi pěkný a slušně navštívený. Další společenskou
akcí byl „Myslivecký den“, který se konal v sobotu 15. června. Bylo tak vyhověno přání myslivců, a byla
uspořádána velká předváděcí a poznávací akce. Její součástí byly nejen ukázky vábení zvěře, výcviku
loveckých psů, sokolnictví, slavnostní pochod obcí, krásné vystoupení dětského souboru, ale i
Svatohubertská mše, která se zde historicky poprvé konala již před rokem. Návštěvnost této akce byla velmi
vysoká. Pořádající Myslivecké sdružení Sv. Jan pod Skalou bylo velmi spokojeno a již nyní plánuje tuto akci
zopakovat i příští rok.
(SJS)

Zazpívá nám Hradišťan i mladí Kanaďané
6. července se uskuteční koncert univerzitního sboru Havergal College z Ontaria (Kanada). Na programu
jistě svým způsobem exotického vystoupení bude i mnoho tradičních amerických skladeb ve sborovém
podání. Začátek koncertu je v 17 hodin.
27. července ve Svatém Janě opět přivítáme soubor Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.
K pravidelným zdejším koncertům Hradišťanu není co dodávat, snad jen kvůli vysokému zájmu můžeme
doporučit včasnou rezervaci vstupenek na sjs@svatyjan.cz . Hradišťan ve Svatém Janě vystoupí již po
sedmé. Začátek koncertu je v 15 hodin. Dalším atraktivním koncertem bude plánované slavnostní vystoupení
Hudby Hradní stráže, které připravujeme na 28. říjen.
(SJS)

Jaká bude letošní Svatojánská pouť
O významu a tradici Svatojánských poutí jsme psali již mnohokrát, naposledy v loňském Svatojánku. Letošní
pouť bude mírně poznamenaná uplynulými povodněmi. Z důvodů zatopeného sportoviště v Sedlci se letos
nebude konat tradiční turnaj v malé kopané.
Jinak zůstává program pouti obdobný, jako v předchozích letech. V sobotu 22. června od 14 hodin začne na
návsi odpolední program při dechovce, za účasti hasičského sboru a členů zdejšího skanzenu těžby vápence –
Společnosti Barbora. Od 19 hodin se bude konat tradiční country večer. K tanci a poslechu zahraje skupina
Vepřové hody, hostem bude známá country zpěvačka Hana Lounová. V neděli se od 9.30 h bude konat
hlavní slavnostní poutní bohoslužba ve zdejším kostele. O dva dny později, v úterý na svátek sv. Ivana, se
v 15:30 hodin má konat slavnostní bohoslužba ku příležitosti závěru školního roku zdejší školy Celebrovaná bude přímo kardinálem Mons. Dominikem Dukou, který do naší obce zavítá již poněkolikáté.
Při této příležitosti dojde i na poděkování dosavadní ředitelce školy Janě Fellnerové, která bude od
1. července v této funkci nahrazena novou ředitelkou.
(SJS)

Svatojánek vyšel po 10 měsících
V důsledku rozmachu elektronických informačních médií dochází již delší dobu k přirozenému útlumu
vydávání Svatojánku. Aktuální informace se po celé obci šíří rychlostí blesku prostřednictvím jak obecních
internetových stránek, tak i sociálních sítí či chytrých telefonů. K lidem se zprávy dostanou ihned a není
třeba čekat měsíc či dva na vydání jejich tištěné podoby ve Svatojánku. Potřeba informovat lidi
prostřednictvím tištěného zpravodaje tak přirozeně postupně upadá. Mnoha lidem však tradiční Svatojánek
schází. Proto se budeme snažit o to, aby oblíbený informační zpravodaj obce Sv. Jan pod Skalou, který má
téměř 20tiletou historií, v nějaké podobě vycházel i nadále. Byli bychom rádi, kdyby Svatojánek
zaznamenával svým způsobem nejdůležitější události v historii obce a pomohl tak doplnit informace, které
jiná média nenabízejí, nebo které bývají po krátkém čase definitivně vymazány z pamětí lidí i počítačů. Již
od svého prvního vydání v červnu 1994 plní Svatojánek funkci jakési živé obecní paměti a kroniky, která
(SJS)
mimochodem v tradiční, ručně psané podobě, většinu informací ze Svatojánku přebírá.

Povodeň 2013
Letošní jaro se zapsalo do historie jako nejstudenější a nejdeštivější za několik desetiletí. Od začátku roku
2013 do konce května meteorologové zaznamenali extrémně malé procento dní se slunečním svitem, které
bylo např. za období duben – květen až 20 násobně menší, než je dlouhodobý průměr. Za toto období svítilo
slunce pouze 48 hodin, místo obvyklých 800 hodin! S tím bylo spojeno i podmračené, deštivé a chladné
počasí, které koncem května vyvrcholilo přívalovými dešti a bouřemi. Celé Čechy zažily mohutné záplavy,
většinou na úrovni padesátileté vody. Řeky Labe a Dunaj měly historicky největší zaznamenaný průtok. Na
Berounce byla zaznamenána druhá největší povodeň v historii, hned za povodní z roku 2002. Na Kačáku
byla situace opačná a vody bylo více. 2. června v 7.00h byl na měřící stanici v Loděnicích znamenán nejvyšší
průtok 104 m3/s (-1) (výška hladiny 260 cm). Přitom dlouhodobý průměr činí necelý 1 m3/s. Voda se vylila
na všech přilehlých loukách a pozemcích. V Sedlci byl zaplaven sportovní areál s dětským hřištěm, několik
obytných domů a sklepů. Kromě vysoké hladiny Kačáku situaci zhoršil prudký příval dešťové vody, kdy
během jedné hodinové průtrže spadlo přes 60 mm srážek. Při této průtrži s krupobitím byla katastrofálně
bahnem a kamením zaplavena také náves v Hostímě. Takovou pohromu v Hostímě nikdo nepamatuje. Pár
dní poté, kdy byla zem ještě vydatně nasáklá vodou, spadlo v naší lokalitě 90-100 mm srážek během 24
hodin. To způsobilo mimo jiné i vzedmutí místních potůčků, které přívalem vody způsobily lidem velké
problémy. Ve Sv. Janě potok od Záhrabské také způsobil zaplavení zahrad, domů a sklepů. Veliký proud
vody se valil i od Bubovic, kdy během chvilky nánosy ucpaly kanály, a v okolí studánky sv. Ivana vzniklo
velké bahenní jezero. Jen na poslední chvíli se v nočních hodinách hasičům podařilo kanály uvolnit a
zabránit tak průniku vody do kostela. Spodní vody byly v následujících dnech vzedmuty natolik, že jezero
vody bylo např. i v klášterním parku. V budově kláštera spodní voda vysoko zaplavila kotelnu s tepelnými
čerpadly. Dokonce i v jeskyni sv. Ivana stálo 70 cm vody, která neměla kudy odtéct. Dále došlo k zaplavení
silnice v oblasti Jánské, v Sedlci, ve Sv. Janě a směrem k Hostímu. Obec tak byla téměř 3 dny odříznuta od
světa a obousměrně uzavřena. Došlo také na evakuaci hotelových hostů a několik dní a nocí měli naši hasiči
povodňovou pohotovost. Při zásazích vypumpovali tisíce litrů vody a zprůjezdnili zanesené komunikace. Ve
Sv. Janě se povodeň díky prohloubení koryta pod mostem nedostala na hranici z roku 1981, přestože
množství protékající vody bylo pravděpodobně vyšší. Historická povodeň byla fotograficky zdokumentována
a obec na vyšších místech požádala v rámci evidence škod o finanční pomoc. Klimatickými jevy letošního
jara utrpěli především zemědělci, nejvíce potom včelaři. V důsledku nouze se očekává až několikanásobný
nárůst ceny českého medu.
(SJS)

Výtah z výroční zprávy SJS o činnosti a hospodaření v roce 2012
Uplynulý rok byl ve znamení celkového útlumu aktivit. Správní rada Svatojánské společnosti se v uplynulém roce
sešla pouze sedmkrát. Přestože propagace obce v tisku v podstatě žádná nebyla, nezaznamenali jsme žádný úbytek
turistů. K 1. listopadu 2012 naši členové odpracovali na zajištění služeb v kostele celkem 800,75h. Na opravy
kostela jsme Berounské farnosti přispěli částkou 83 794 Kč. Celková výše peněz věnovaných na obnovu památek
činila 121 789 Kč. V roce 2012 se podařilo uspořádat 5 koncertů včetně originální Svatohubertské mše o
svatojánské pouti. Mimořádně vysokou návštěvnost jsme zaznamenali zejména o Vánočním koncertě. Ten patřil
k nejvíce navštíveným koncertům v historii. V uplynulém období bylo také bohužel zaznamenáno ze strany
Svatojánské veřejnosti vzrůstající napětí vůči Svatojánské společnosti. Není možné dělat, že se nic neděje, ani se
dopodrobna těmto jevům ve Svatojánku věnovat. Hlavním problémem jsou povětšinou přízemní pomluvy,
zkreslené polopravdy a dost možná i závist. Svatojánská společnost je nezávislý subjekt, a k podobným názorům
bohužel momentálně větší části svatojánské veřejnosti se staví jednoznačně odmítavě. Pro všechny zájemce
připomínám, že informace o aktivitách a financích společnosti nejsou věcí utajenou, a na požádání každému
jakýkoli dotaz rádi zodpovíme. Jako reakce na velmi populární pomluvu, že obec z turistiky resp. ani z činnosti
SJS nic nemá, byl např. zhotoven výpis finančních darů Svatojánské společnosti obci. Společnost od roku 2000
darovala obci 1 037 594 Kč na obecní památky a věci veřejné. Milion korun opravdu není „NIC“? Na další
podobné názory typu „my tady žádné turisty nechceme“ zde reagovat nebudu.
Hospodaření Společnosti v roce 2012 bylo díky minimálním výdajům a stabilním příjmům úspěšné. Na konci
roku zbyla v majetku společnosti částka 110 614.- Kč. V roce 2013 nás ale čekají výdaje na památky minimálně
za 150 000 Kč, další peníze bude zapotřebí investovat do tisku a nákupu zboží. Závěrem bych chtěl tradičně
poděkovat všem aktivním kolegům za vzorné vykonávání pracovních úkonů. Zejména pak našim průvodcům. Za
naším dílem stojí desítky, u některých z nás dokonce stovky hodin dobrovolné práce. Stále platí, že bez naší práce
by se nepodařilo vybrat peníze od návštěvníků, a tím by nemohly být financovány žádné záchranné práce na
svatojánských památkách.
Jiří Ševčík ml., předseda Svatojánské společnosti
(SJS)

Letošní opravy v kostele
V roce 2012 byla dokončena zásadní stavební oprava interiéru kostela. Poslední akcí byla oprava fresky
„Krista soudce“ pod varhanní emporou. Oprava cca. 23 m2 barokní fresky z roku 1714 si vyžádala mnoho
času, peněz a pracovního nasazení. Byla realizována v průběhu celé teplejší poloviny roku paní
Wichterlovou-Kobrovou z Hostíma. Na kostele došlo v tomto roce na výměnu zbývajících dveří a oken
interiéru, včetně nových zadních venkovních dveří. V roce 2013 proběhne poslední etapa dlouhodobého
projektu, kdy v rámci Programu záchrany architektonického dědictví byly na kostele v uplynulých letech
provedeny práce za desítky milionů korun. Poslední akce z tohoto balíčku se bude týkat opravy a
zabezpečení zdiva věže kostela. Kromě zednických prací zde proběhne i ošetření trámoví ve zvonici, kde
bude namísto vyhnilých a odstraněných prken zhotovena nová podlaha. Spodní část věže bude opatřena
novými omítkami a nátěrem. Součástí letošních oprav bude i oprava fragmentu fresky „Křest Páně“ z jeskyně
sv. Ivana. Po dohodě s farním úřadem bylo rozhodnuto v programu záchrany pokračovat i nadále. Za tímto
účelem bude odborníky zhotoveno podrobné zmapování památek v celém areálu kostela, hlavně pak rozsah
jejich poškození. Poté proběhnou výběrová řízení a v dílčích etapách bude v opravách kostela pokračováno i
v letech příštích. Týká se to jak interiéru kostela, oltářů soch a obrazové galerie, tak i jeskyně sv. Ivana,
obnovy fasády kostela a věže.
(SJS)

Zemřela paní Marta Machová
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás dne 26. dubna ve věku 75 let po dlouhé a těžké nemoci
navždy opustila naše přítelkyně a sousedka paní Ing. Marta Machová. Paní Machová byla přes 20 let aktivní
členkou Svatojánské společnosti. Hlavní podíl měla jak na správě majetku SJS, tak na průvodcovství
v kostele. Zde ochotně odsloužila více než polovinu průvodcovských hodin (více, než všichni ostatní
průvodci dohromady!). Za dobu jejího působení toto číslo přesáhlo 5000 hodin! Pro Svatojánskou společnost
je to ztráta velmi citelná. Rádi bychom prostřednictvím Svatojánku požádali naše spoluobčany, kteří třeba ani
nechtějí ve společnosti aktivně působit, ale cítí se na to, aby mohli za jistých podmínek pomáhat zajišťovat
průvodcovství v kostele, aby se přihlásili buďto rovnou u někoho ze Svatojánské společnosti, na obecním
úřadě či přímo v kostele. Tato ne příliš náročná práce představuje podstatný a nezanedbatelný finanční přínos
z turismu pro celou naši obec a je velmi potřebná. Poslední rozloučení s Martou Machovou se konalo
v kostele dne 18. května za osobní účasti P. Pecinovského. Poté byla její urna uložena v rodinné hrobce na
zdejším hřbitově.
(SJS)

Svatojánská společnost přispěla obci na rekonstrukci sociálního zázemí v obci
Obecní zastupitelstvo se na přelomu roku 2012-13 rozhodlo pro nezbytnou opravu části budovy dnešního
muzea, vnějších prostor a hasičárny. Vedle pokládky zámkové dlažby, úpravy interiérů, půdy, i skladových
prostor suterénu, došlo i na rekonstrukci toaletních zařízení v budově, a především v hasičárně. Zdejší
záchodky mají fungovat pro veřejnost hlavně v době, kdy budou ostatní možnosti v hotelu či škole
nedostupné. Takové situace bohužel nastávají čím dále častěji, a tak zřízení chybějících toaletních místností
se ukázalo jako nezbytné. Protože prostory bývalého Obecního úřadu jsou na základě nájemní smlouvy
užívány též jako zázemí a sklady Svatojánské společnosti, požádala Obec SJS o finanční příspěvek na celou
rekonstrukci. SJS rozhodla o financování části nákladů a na provedené práce daruje obci 65 000 Kč.
(SJS)

Svatojánská společnost informuje o aktualitách nově i na facebooku
Moderní komunikační technologie si vyžádali naší reakci. Z důvodů poptávky a praktičnosti byla v květnu 2013
založena adresa na Facebooku, která má za úkol aktivně informovat zájemce o kulturních novinkách a pořádaných
akcích ve Sv. Janě. Doposud se tak děje pouze prostřednictvím e-mailů a plakátů. Emailová cesta však díky
častému spamovému omezování, nebo obměnám emailových adres, často není stoprocentně funkční. Mnoho lidí
si stěžuje, že se jim informace o pořádané akci vůbec nedostane. Zřízením adresy na Facebooku se pokusíme tuto
mezeru částečně zaplnit. Facebooková adresa je : www.facebook.com/SvatyJanPodSkalou
(SJS)

